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Resumo: o presente artigo discute o problema de moradia entre imigrantes na cidade de 
São Paulo. Mais especificamente, como os centros de acolhida e abrigos impactam na 
questão de moradia entre tais populações. Para tanto, foi feita uma pesquisa documental 
acerca de quais são os centros de acolhida existentes na cidade de São Paulo, como se 
deu sua criação e quais serviços são disponibilizados, além de uma entrevista com as 
assistentes sociais do Serviço de Acolhida e Orientação para Refugiados da Caritas 
Arquidiocesana de São Paulo (CASP) sobre o cotidiano do atendimento e a importância 
desses abrigos para o trabalho por elas realizado. 
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Abstract: This article discusses the housing problem among immigrants in the city of 
São Paulo. More specifically, how reception centers and shelters impact the housing 
issue among such populations. To this end, a documentary research was carried out on 
which are the existing reception centers in the city of São Paulo, how they were created 
and what services they provide, in addition to an interview with the social workers of 
the Reception and Orientation Service for Refugees at Caritas Arquidiocesana de São 
Paulo (CASP) on the daily care and the importance of these shelters for the work they 
perform. 
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Introdução 
 O presente artigo se propõe a discutir como a criação de políticas públicas afeta 

a vida de pessoas que migram de outros países para o Brasil e passam a viver na cidade 
de São Paulo. Mais especificamente, debruça-se sobre a questão de como os centros de 
acolhida - tanto os que foram criados especialmente para populações imigrantes, quanto 
os que também atendem brasileiros - ajudam a mitigar o problema da moradia entre 
imigrantes. A questão, portanto, traz à tona uma outra pergunta subjacente: por que falar 
de abrigos específicos para imigrantes ?  3

Para respondê-las, foi feita uma pesquisa documental acerca de quais são os 
centros de acolhida existentes na cidade de São Paulo, como se deu sua criação e quais 
serviços são disponibilizados. A isso se conjugou uma entrevista com as assistentes 
sociais do Serviço de Acolhida e Orientação para Refugiados da Caritas Arquidiocesana 
de São Paulo (“SAOR/CASP” ou “CASP") sobre o cotidiano do atendimento e a 
importância desses abrigos para o trabalho por elas realizado. Desse modo, fica patente 
o caráter ensaístico que este artigo assume: mais do que responder de forma definitiva 
as questões acima, procura-se trazer à luz novos questionamentos, no intuito de que 
contribuam para a discussão em voga.  

O resultado alcançado é, assim, uma reflexão em três tópicos. O primeiro deles 
consiste em uma breve contextualização teórica do tema, na qual se debate qual 
conceito de políticas públicas está sendo mobilizado. O segundo expõe um panorama 
sobre a questão da imigração na cidade de São Paulo e as políticas públicas que foram 
elaboradas para atender demandas dessa população; aqui, o foco é entender o processo 
que levou à criação dos centros de acolhida específicos para imigrantes, assim como 
identificá-los. Por fim, é feita uma avaliação sobre como a criação de tais abrigos 
impacta o trabalho do Setor de Assistência Social do SAOR/CASP.  

 Cabe aqui ressaltar a definição de "imigrante" e elucidar a diferença do termo em relação a outros, 3

muitas vezes erroneamente utilizados como sinônimos, tais como "refugiado", "migrante", "emigrante" e 
"deslocado interno". No presente trabalho, utilizamos o termo "imigrante" conforme a definição adotada 
pelo Museu da Imigração, segundo o qual o imigrante é aquele que sai de um país para adentrar um novo 
território ou país e nele permanecer. Em contrapartida, emigrante é aquele que sai de seu país de origem 
em direção a outro. Em outras palavras, todo imigrante no país de destino é também um emigrante do país 
de origem. Nesse sentido, o emigrante e o imigrante se caracterizam como migrantes internacionais, pois 
cruzam fronteiras de diferentes Estados em seu deslocamento. Já o refugiado, de acordo com a Lei nº 
9.474/1997 é “todo indivíduo que: I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e 
não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do 
país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 
circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada violação de direitos 
humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país”. Portanto, 
todo refugiado é um migrante, porém, nem todo migrante é refugiado (MUSEU DA IMIGRAÇÃO. 
Migrante, Imigrante, Emigrante, Refugiado, Estrangeiro: qual palavra devo usar? Disponível em: 
http://www.museudaimigracao.org.br/blog/migracoes-em-debate/migrante-imigrante-emigrante-
refugiado-estrangeiro-qual-palavra-devo-usar. Acesso em: 28 jan. 2021).
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1. Os abrigos em contexto: políticas públicas e direitos humanos 
Primeiramente, é importante esclarecer quais são os pressupostos desta discussão. 

Dado que o debate acerca de políticas públicas é muito amplo e que esse conceito pode 
abarcar várias concepções diferentes, vale pontuar que, neste artigo, as políticas 
públicas serão compreendidas no âmbito do debate sobre direitos humanos.  

Em seu artigo Políticas Públicas na Perspectiva dos Direitos Humanos: Um 
Campo em Construção, Delaplace e Vázquez explicam que, durante a década de 1990, 
houve um alinhamento entre a ideia de políticas públicas - as quais tinham por 
finalidade última dar racionalidade às ações governamentais de modo a atingir a sua 
máxima eficiência - e a noção neoliberal de que a máxima eficiência seria alcançada 
pela competição mercadológica. Dessa forma, não haveria problemas com a 
privatização de serviços essenciais, desde que o Estado estabelecesse parâmetros para 
garantir a sua qualidade. Os resultados dessa conjunção, no entanto, teriam sido bastante 
negativos, de modo que os autores se perguntam: é possível se ater às concepções de 
gestão pública que priorizam a eficiência sem com isso se comprometer com reformas 
neoliberais? Por julgarem ser necessário tentá-lo, eles propõem a seguinte abordagem 
do problema: 

O principal objetivo das PP (Políticas Públicas) é o de dar racionalidade 
ao uso de recursos escassos para cumprir as atividades estatais em cada 
uma das partes que integram seu ciclo de vida. Parece não importar o que 
o Estado tiver de fazer, o que interessa é que o faça bem, de forma 
eficiente. Estes são princípios de forma, mas nada nos dizem sobre quais 
são as atividades que correspondem ao Estado, quais delas devem ser 
deixadas nas mãos do mercado e quais são os valores substanciais que 
devem ser realizados através da atividade estatal. [DELAPLACE, 
VÁZQUEZ, p. 40, 2011]   

Dessa forma, ao se definir as políticas públicas por seu caráter formal, ainda fica 
em aberto a questão de qual deve ser o seu conteúdo. Para os autores, as políticas 
públicas devem ser postas em uma perspectiva de direitos humanos, a qual dá 
centralidade para o empoderamento das pessoas e o cumprimento de padrões 
internacionais em matéria de direitos humanos, tendo a dignidade humana como fim 
último.   

Partindo dessa perspectiva, podemos compreender os centros de acolhimento 
temporário para imigrantes como potenciais instrumentos de efetivação dos direitos 
humanos. A questão que surge, então, é a seguinte: esses centros cumprem de fato o seu 
papel? Se sim, como o fazem? Voltando ao texto de Delaplace e Vázquez, veremos que 
eles apontam que o empoderamento das pessoas se dá pela constituição do sujeito de 
direito. Para tanto, uma das vias é o reconhecimento do direito, o qual pressupõe a 
identificação do núcleo e dos extremos do direito. Com essa identificação, seria possível 
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determinar o cumprimento progressivo do direito através de políticas públicas 
(VÁZQUEZ, DELAPLACE, 2011).


Tendo esclarecido qual concepção de políticas públicas estamos mobilizando, 
propomos pensar os centros de acolhimento a partir do direito à cidade. Mas o que é o 
direito à cidade? Amanajás e Klug o definem da seguinte forma: 

O direito à cidade é um direito difuso e coletivo, de natureza indivisível, 
de que são titulares todos os habitantes da cidade, das gerações presentes e 
futuras. Direito de habitar, usar e participar da produção de cidades justas, 
inclusivas, democráticas e sustentáveis [AMANAJÁS, KLUG, 2018].


Tratando-se das populações de refugiados e migrantes, o direito à cidade toma 
contornos específicos; em parte, devido à situação de vulnerabilidade em que essas 
populações se encontram. Muitos dos migrantes e refugiados que chegam ao Brasil têm 
por destino final os grandes centros urbanos, onde ficam circunscritos a trabalhos de 
pouco prestígio social ou ao mercado informal - ainda que parte significativa dessas 
pessoas tenha alto nível de formação escolar e profissional. Os motivos pelos quais isso 
acontece podem ser vários, mas, independente de quais sejam, isso os coloca em 
posições de pouca segurança financeira (AMANAJÁS, KLUG, 2018; ANGÉLICO, 
POKER, 2017).  

Na cidade de São Paulo, a especulação imobiliária aumenta o custo da moradia e, 
consequentemente, coloca parcela considerável de sua população em situação de rua ou 
em moradias irregulares (sejam as ocupações, sejam as favelas). Assim, qual nível de 
qualidade de vida  os migrantes e refugiados que aqui chegam conseguem estabelecer? 
Além disso, pode-se perguntar como suas culturas são recebidas na cidade: suas 
manifestações culturais e religiosas são respeitadas? Há espaços em que podem ser 
exercidas? Essas populações possuem de fato o direito de participar da produção da 
cidade, ou suas tradições ficam restritas à esfera da vida privada?   

Voltamos, dessa forma, à nossa questão: como os centros de acolhimento efetivam 
direitos? Para começar, queremos destacar a importância de haver políticas públicas 
pensadas para migrantes estrangeiros. Isso porque a migração internacional evidencia a 
dificuldade existente no mundo globalizado de se estabelecer uma cidadania universal, 
que não seja pautada na nacionalidade. Por mais que os fluxos migratórios estejam se 
intensificando, diversos países estão limitando cada vez mais os direitos de migrantes e 
refugiados (ANGÉLICO, POKER, 2017). A criação dos centros de acolhimento vai na 
contracorrente dessa tendência e isso não é coisa pouca, ainda mais pensando-se que até 
2017 estava em vigência no Brasil o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980), 
formulado durante a ditadura militar e fundado nas concepções de segurança nacional e 
proteção do trabalhador nacional (ANGÉLICO, POKER, 2017).  

Não resta dúvida de que há mérito na iniciativa da criação de abrigos. Entretanto, 
não se pode deixar que a análise dessa política pública esteja contida em tal constatação, 
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da mesma forma que não se pode pretender esgotar essas questões em uma análise 
puramente teórica. Isso porque há um lado muito prático dessa questão que não pode ser 
abordado por esse tipo de análise: como os centros de acolhida funcionam na prática? 
Como vieram a existir? Como impactam de fato a vida das populações de imigrantes e 
refugiados que visam a atender?  

Em suma, é preciso complementar esse sobrevôo teórico com uma análise “de 
carne e osso”. É esse caráter prático que será enfocado nas próximas duas seções; da 
moldura teórica aqui brevemente redigida, pode-se tirar algumas orientações para a 
reflexão. Dado que se parte do pressuposto de que a importância do centros de acolhida 
está ligada ao papel que eles desempenham na efetivação dos direitos humanos, a 
questão da dignidade humana ganha centralidade: os abrigos contribuem para a garantia 
de uma vida digna de forma mais ampla ou eles lidam com a questão da moradia como 
um problema isolado?  

2. Políticas públicas: quais são as específicas para atender imigrantes? 
A presença imigrante foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento da 

cidade de São Paulo como maior metrópole do país (RATHSAM, 2020). Com a 
abolição da escravatura em 1888, a imigração foi fomentada para suprir a mão de obra 
livre nas lavouras cafeeiras, atraindo italianos, portugueses e espanhóis em massa no 
final do século XIX. Após a Primeira Guerra Mundial, a imigração se diversifica com a 
chegada de alemães, sírios, japoneses, austríacos, dentre outras nacionalidades (SÃO 
PAULO, 2019). As influências dos imigrantes na sociedade paulista também podem ser 
verificadas na linguagem, nos hábitos, na cultura e religião que se mantêm até a 
contemporaneidade (RATHSAM, 2020; SÃO PAULO, 2019).   

Os imigrantes desembarcavam no Porto de Santos e seguiam de trem até a 
Hospedaria dos Imigrantes, localizada no bairro do Brás, na cidade de São Paulo. A 
Hospedaria foi construída entre 1886 e 1888 e abrigava os recém-chegados até a 
regularização de seus contratos de trabalho. Durante um período de 91 anos 
(1887-1978), a Hospedaria dos Imigrantes recebeu mais de 2,5 milhões de pessoas, de 
mais de 70 nacionalidades. Contudo, a partir da década de 1930, predominou a entrada 
de migrantes nacionais, nordestinos em sua maioria (MUSEU DA IMIGRAÇÃO, 
2019).  

O gráfico a seguir ilustra o número de pessoas alojadas na Hospedaria dos 
Imigrantes no período entre 1894 e 1930: 
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Fonte: SÃO PAULO. Relatório da Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 

Diante da tendência crescente dos fluxos migratórios internacionais nas últimas 
décadas, o papel das cidades na governança migratória cresceu significativamente e, 
nesse cenário, o município de São Paulo se tornou o principal destino dos imigrantes, 
devido a sua dimensão territorial, relevância política e expressão econômica no 
continente latino-americano como um todo, sinônimo de oportunidades para aqueles 
que precisam se deslocar de seus territórios (OIM; SAMPAIO; BARALDI, 2019). De 
acordo com o Sistema Nacional de Registro de Estrangeiros (SINCRE), o número de 
imigrantes registrados no município em junho de 2019 era de 361.201, 
aproximadamente 3% da população total (OIM, 2019). 

A população imigrante está frequentemente em situação de vulnerabilidade, em 
razão do desconhecimento do idioma local, ausência de redes de conexão, dificuldade 
de acesso aos serviços públicos e regularização documental. Dessa forma, demanda-se a 
atuação efetiva do poder público municipal para viabilizar soluções que atendam a 
todos, independente da nacionalidade ou situação migratória (SAMPAIO; BARALDI, 
2019). No entanto, apesar da relevância da migração histórica no processo de formação 
da cidade de São Paulo, só recentemente políticas públicas específicas para atender essa 
população passaram a fazer parte da agenda de governança. 

Parte da demora pode ser explicada pela contradição existente na estrutura política 
baseada na lógica do nacionalismo e da soberania dos Estados, o que acaba impondo 
desafios às práticas de inclusão, respeito às diferenças, promoção da cidadania universal 
e o direito à cidade. “[o] direito de ir e vir [...] não implica em uma obrigação de receber 
(ato jurídico e administrativo que advém da condição de soberania dos 
Estados.” (SPOLON; SOUZA, 2016). Nesse sentido, poucas cidades assumem a 
responsabilidade de acolher e se reorganizar para receber os imigrantes e é preciso 
reconhecer que a cidade de São Paulo se apresenta como uma referência nacional por 
empreender a primeira experiência de política pública para a população migrante 
(SAMPAIO; BARALDI, 2019). 
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O pioneirismo da capital paulista na gestão e inovação nas políticas para 
imigrantes se revela na criação da Coordenação de Políticas para Imigrantes (CPMig) 
em 2013 (art. 242 da Lei Municipal nº 15.764/2013), no âmbito da Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), que viabilizou a 1ª Conferência Municipal 
de Políticas para Imigrantes e resultou na aprovação de 57 propostas articuladas pela 
participação ativa da sociedade civil (OIM BRASIL, 2019).   

A CPMig encabeçou a implementação da Política Municipal para a População 
Imigrante da Prefeitura de São Paulo (PMPI), que foi sancionada pela Lei Municipal nº 
16.478/2016 e formulada por um comitê intersetorial participativo, composto por 13 
membros da administração pública e 13 membros da sociedade civil (OIM, 2019). A lei 
é pioneira no país, no que se refere à articulação de diretrizes para as políticas públicas 
migratórias no município, “de forma transversal e sob a ótica do imigrante” (PMSP, 
2015). Nesse âmbito, o Conselho Municipal de Imigrantes, criado em 2017, representou 
a primeira iniciativa de participação social da população imigrante que, juntamente aos 
representantes do poder público e da sociedade civil (inclusive a CASP), busca 
participar da formulação, implementação, monitoramento e avaliação da Política 
Municipal para a População Imigrante (PMSP, 2020; SAMPAIO; BARALDI, 2019). 

A participação ativa dos imigrantes foi viabilizada pela criação da Cadeira de 
Conselheiro(a) Extraordinário(a) Imigrante do Conselho Participativo Municipal, a qual 
foi ampliada para todas as 32 subprefeituras da cidade, com número de assentos 
proporcional à densidade populacional de migrantes na região. Tais espaços de eleição 
para o Conselho Participativo Municipal representam uma oportunidade de participação 
política em condições de igualdade com os brasileiros, onde terão suas demandas 
reconhecidas e respeitadas dentro da dinâmica social local, como estabelece o art. 3º, 
VIII, da Lei nº 16.478/2016: “[...] participação de imigrantes nas instâncias de gestão 
participativa, garantindo-lhes o direito de votar e ser votado nos conselhos 
municipais” (SAMPAIO; BARALDI, p. 26, 2019). Ademais, a ampliação da 
participação contribui para qualificar as intervenções dos atores sociais envolvidos na 
causa migratória, que passam a esclarecer e sensibilizar os atores governamentais e a 
comunidade brasileira no que se refere ao fenômeno migratório e suas especificidades 
(SAMPAIO; BARALDI, 2019). 

 A construção dos centros de acolhida especializados no atendimento de 
imigrantes foi uma das principais ações da CPMig e recebeu a sua maior destinação 
orçamentária. A chegada em massa de haitianos, após os desastres naturais de 2010, e de 
sírios, em decorrência da guerra civil, impeliu a primeira resposta municipal no que 
tange ao acolhimento dessas pessoas, materializada na criação de um abrigo 
emergencial para refugiados e solicitantes de refúgio que esteve em funcionamento 
entre 8 de maio e 28 de agosto de 2014. Em 2015, a chegada de mulheres angolanas 
grávidas também evidenciou a necessidade de uma política para migrantes que 
viabilizasse o acolhimento adequado para essa população específica (SAMPAIO; 
BARALDI, 2019). 
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Os primeiros centros de acolhida especializados em atender pessoas migrantes no 
país totalizam 572 vagas sob a gerência do município (Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social). Atualmente, há seis centros de acolhida 
específicos para imigrantes na cidade de São Paulo. 

O primeiro centro de acolhida para imigrantes na cidade foi instalado em 2014, no 
bairro da Bela Vista, administrado pelo Serviço Franciscano de Solidariedade 
(SEFRAS) e pela CPMig, devido ao apelo social da imigração haitiana na cidade. O 
Centro de Referência e Acolhida ao Imigrante (CRAI) tem capacidade para atender 110 
pessoas e busca oferecer, além de hospedagem e alimentação, serviços psicológicos, 
jurídicos e de qualificação profissional. Em 2015, foi inaugurada no bairro do Pari a 
segunda unidade do CRAI, conveniada à Missão Scalabriniana, com 200 vagas mistas 
(SPOLON; SOUZA, 2016; SEFRAS, 2020). 

Fora do âmbito municipal, há a Casa do Migrante, inaugurada em 1978 e mantida 
pela Missão Paz, organização sem fins lucrativos, que disponibiliza 110 vagas em 
alojamentos separados em alas femininas e masculinas. Assim como o CRAI, a Casa do 
Migrante oferece alimentação, lavanderia, atendimento de saúde, atividades de lazer e 
encaminhamento para cursos profissionalizantes (SPOLON, SOUZA, 2016; MISSÃO 
PAZ, 2020). A oferta de serviços especializados para o imigrante é fundamental para 
promover o acesso a direitos, inclusão social, cultural e econômica dos atendidos. Dessa 
forma, imigrantes obtêm o devido suporte para se estabilizarem e adquirirem 
independência, levando-se em consideração a alta rotatividade de pessoas atendidas nos 
centros (ESTARQUE, 2014).  


O Governo do Estado de São Paulo inaugurou em 2014 a Casa de Passagem Terra 
Nova, juntamente à Comissão Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, Trabalho Escravo e Exploração Infantil do Tribunal de Justiça de São Paulo. O 
espaço é gerido pela organização não governamental Coordenação Regional das Obras 
de Promoção Humana, possui funcionamento 24 horas, capacidade de atender até 50 
pessoas, com direito a refeições, apoio psicológico e jurídico e atividades de 
convivência. Os beneficiários podem ficar entre 90 e 180 dias no local, enquanto são 
orientados quanto aos procedimentos para se tornarem cidadãos brasileiros e serem 
encaminhados a oportunidades de emprego. “A meta é que todo desligamento seja de 
natureza qualificada, ou seja, a família ou o indivíduo só se desvinculará efetivamente 
quando tiver um lugar para ir e uma colocação profissional” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO apud JUSBRASIL, 2019).   

Desde 2006, a Associação Palotina administra o Centro Social Nossa Senhora 
Aparecida na Penha, com 80 vagas exclusivas para mulheres e crianças imigrantes. A 
casa de acolhida oferece moradia pelo período de 12 meses e promove a formação 
integral de crianças e mulheres por meio de um trabalho socioeducativo no qual todas 
são protagonistas, responsáveis pela manutenção de um ambiente multicultural saudável 
e organizado. Pessoas de mais de 95 nacionalidades já foram atendidas pela equipe ou 
encaminhadas para o atendimento na rede pública, o que pode ser considerado uma 
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maneira de reivindicar uma participação mais ativa do Estado, ao evidenciar os desafios 
a serem enfrentados pelas mulheres ainda que tenham sido abrigadas na instituição.  O 
acesso à atividade remunerada, a inclusão das crianças em creches e escolas para 
permitir que as mães participem de cursos de qualificação profissional, entre outros, são 
alguns dos obstáculos que parecem estar em segundo plano em relação à questão da 
moradia solucionada pela Associação Palotina (CAEMI PALOTINAS, 2021). 

2.1 A importância da CASP na formulação de políticas públicas 
De acordo com o Relatório Anual do Observatório das Migrações Internacionais 

divulgado em 2019, foram registrados 774,2 mil imigrantes entre os anos de 2010 e 
2018. Desses, 193 mil são solicitantes de refúgio e aproximadamente 43 mil são 
reconhecidos como refugiados, segundo o Comitê Nacional para os Refugiados 
(CONARE) (VIDIGAL, 2020). Dentre os refugiados, aproximadamente 38 mil são 
venezuelanos e o histórico migratório de São Paulo torna a cidade líder no processo que 
já acolheu mais de 3 mil venezuelanos interiorizados no Brasil (LANGLOIS, 2019). 
Considerando todas as vagas específicas para imigrantes distribuídas em instituições, 
percebe-se que a quantidade de vagas oferecidas nos alojamentos é insuficiente para 
atender a demanda existente. 

Frente ao aumento do fluxo de pessoas vindas da Venezuela, a capital paulista foi 
a que mais recebeu beneficiários da estratégia de interiorização desenvolvida pela 
Organização Internacional para as Migrações (OIM), Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), Operação Acolhida e sociedade civil. Entre abril de 
2018 e agosto de 2019, 1329 venezuelanos saíram de Boa Vista/RO para serem 
interiorizados voluntariamente em São Paulo, sendo 313 acolhidos na rede 
socioassistencial da cidade. Além do acolhimento, foi estruturada a integração local dos 
imigrantes assistidos por meio da construção coletiva, interinstitucional e 
intergovernamental dos órgãos envolvidos na temática (OIM, 2019). 

Nesse contexto, a atuação de governos locais é fundamental na articulação entre 
sociedade civil, iniciativa privada e demais órgãos governamentais para a formulação de 
políticas públicas que incluam a população migrante na agenda de governança e 
implementação de soluções efetivas para essa parcela em situação de vulnerabilidade. A 
promoção de audiências, consultas públicas e criação de comitês com membros da 
sociedade civil (tais como o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População 
Imigrante), são fundamentais no processo democrático que inclui a participação de 
diversos atores no espaço de formulação política (SAMPAIO; BARALDI, 2019). 

Os Conselhos de Políticas Públicas do Município de São Paulo são 
majoritariamente compostos pela sociedade civil e “detêm competências deliberativas 
que podem compreender a definição das prioridades da política pública, a alocação de 
recursos financeiros, e o monitoramento da gestão” (SAMPAIO; BARALDI, p. 16, 
2019). A participação de representantes dos mais variados grupos da sociedade civil 
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promove a transparência na tomada de decisão e fortalece a cidadania, por meio da 
possibilidade de influir em processos políticos (SAMPAIO; BARALDI, 2019). 

A adesão de entidades que apoiam a causa migratória, coletivos de pessoas 
migrantes, acadêmicos da área, voluntários etc. contribuem para exercer a pressão social 
necessária à sensibilização de atores governamentais e da comunidade brasileira sobre a 
situação das pessoas que migram. A CASP é uma das 13 integrantes da sociedade civil 
no Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População Imigrante, que, junto a 
outros 13 representantes do poder público municipal, debateu propostas e definiu 
objetivos e diretrizes baseadas em consultas diretas à população migrante, para a 
consolidação de uma política de caráter transversal e intersetorial (SAMPAIO; 
BARALDI, 2019). 

Apesar de a CASP não oferecer serviços de acomodação e alojamento aos 
solicitantes de refúgio e refugiados em São Paulo, a organização é uma das 
representantes da sociedade civil com direito à voto no CONARE, órgão vinculado ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública que delibera sobre as solicitações de 
reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Verifica-se, portanto, a relevância 
da instituição no que tange à assistência jurídica e social prestada a refugiados, para a 
consolidação do processo democrático. A atuação em rede para influenciar a 
formulação, aprovação e execução de políticas públicas junto ao Governo é fortalecida 
por essa posição favorável diante do CONARE (CLARO, JÚNIOR, 2015). 

A CASP, junto a outras organizações da sociedade civil que atuam na temática de 
direitos humanos, migração e refúgio, como a Missão Paz, o Instituto de Migrações e 
Direitos Humanos e a Conectas Direitos Humanos, dentre outras, realiza 
acompanhamento legislativo das proposições no Congresso Nacional que afetam a 
temática (MISSÃO PAZ, 2020). Na fase posterior à elaboração das políticas públicas, a 
participação ativa da sociedade civil é igualmente importante para a consolidação das 
políticas migratórias desenvolvidas. Por isso, o atendimento gratuito desempenhado 
pela CASP em consonância com a Constituição Federal e os tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil é fundamental para garantir o acesso aos direitos básicos de 
solicitantes de refúgio e refugiados, como moradia, educação, alimentação e saúde 
(CLARO, JÚNIOR, 2015). 

3. O atendimento no Serviço de Acolhida e Orientação para 
Refugiados da CASP 

Após a apresentação das políticas públicas que fomentaram a criação dos abrigos 
específicos para imigrantes, seria preciso analisar sua efetividade na realidade 
vivenciada pelos assistidos por essas políticas. Para tanto, necessitaríamos de pesquisas 
empíricas para avaliar esse impacto e dar voz às partes envolvidas. Entendemos que 
falar por alguém é uma responsabilidade muito grande que não podemos assumir apenas 
com base os relatos colhidos em atendimentos realizados na CASP. Por outro lado, 
consideramos que é imprescindível nos debruçarmos sobre esse aspecto da questão.  
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Dessa forma, propomos discutir como nós, enquanto trabalhadoras do setor 
responsável pelos encaminhamentos para abrigamento de refugiados e solicitantes de 
refúgio em São Paulo, percebemos os impactos da política pública de abrigamento. Não 
trataremos dos relatos dos próprios assistidos, apesar de considerarmos serem eles os 
protagonistas no que se refere às decisões políticas que lhes afetam. Ainda assim, 
cremos que nossa perspectiva particular sobre o assunto possa contribuir com a 
discussão.   

Apesar de muito relevante na formulação de políticas públicas para imigrantes, 
como evidenciado na segunda seção deste artigo, a CASP atende apenas aqueles que 
estão em situação de refúgio. Desse modo, parte considerável das pessoas atendidas 
pelos abrigos em questão não corresponde aos critérios para receber atendimento da 
organização, de maneira que é importante também considerar as demandas específicas 
dessa parcela da população no desenvolvimento de soluções para as questões de 
abrigamento na cidade de São Paulo. 

A equipe do Setor de Assistência Social do SAOR/CASP é responsável pelos 
encaminhamentos referentes ao abrigamento da população atendida. Segundo as 
assistentes sociais Maria do Céu e Vânia Moussa, que trabalham, respectivamente, 
desde 2007 e 2008 na organização, a chegada de mulheres angolanas gestantes a São 
Paulo em 2015 gerou um grande desafio, pois não havia lugares para onde encaminhá-
las. Nesse cenário, a sociedade civil foi convocada para uma reunião com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, na qual a demanda foi apresentada ao poder público, 
obtendo-se como resultado imediato a criação dos abrigos emergenciais para 
imigrantes.  

Na época em que as assistentes sociais começaram a trabalhar na CASP, não havia 
nenhuma iniciativa governamental para acolher imigrantes, então os encaminhamentos 
eram feitos por meio de contato direto com os abrigos que aceitavam tanto imigrantes 
quanto brasileiros. Contudo, as vagas se esgotavam muito rapidamente e não se permitia 
a estadia de famílias, de forma que as assistentes acabavam indicando a Tenda Bela 
Vista, a qual 

[...] era tida como a última alternativa em razão das péssimas 
condições de convivência entre brasileiros, usuários de drogas, 
pessoas que estavam em situação de rua, pessoas com problemas 
mentais [Maria do Céu, 2020].  

O encaminhamento de imigrantes aos abrigos públicos foi a maneira encontrada 
de pressionar o poder público por alguma ação, para que essa parcela da população 
fosse reconhecida e devidamente atendida. 

A Tenda Bela Vista era um espaço de convivência vinculado ao 
CREAS Bela Vista e as pessoas ficavam esperando por alguma vaga. 
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Muitas vezes recebemos relatos de mulheres com filhos que passavam 
a noite do lado de fora e retornavam à Caritas para ver se a gente 
conseguia alguma vaga [Maria do Céu, 2020]. 

Segundo Maria do Céu, nos casos mais difíceis, em que os atendidos possuíam 
alto grau de vulnerabilidade, a organização despendia recursos para abrigá-los em um 
hotel que estava acostumado a receber os imigrantes encaminhados pela CASP, até que 
alguma vaga nos abrigos fosse disponibilizada. No que se refere aos centros de acolhida 
para imigrantes, já existiam a Casa do Migrante e a Casa de Acolhida da Associação 
Palotina, que atendiam mulheres refugiadas e egressas do sistema penitenciário, mas 
ambas eram instituições particulares .  4

Vagas para homens solteiros eram mais fáceis de obter, mas a parte mais 
desafiadora do trabalho seguia sendo o atendimento às famílias imigrantes, relatam as 
assistentes sociais. O Arsenal da Esperança, parceiro da CASP, sempre recebeu 
imigrantes e também brasileiros, apenas homens, fator que não atenuava o cenário 
estabelecido para a maioria das mulheres migrantes. Na falta de abrigos específicos para 
imigrantes, muitas vezes os brasileiros (sendo a maioria) se sentiam superiores às 
demais nacionalidades e acabavam por criar um ambiente hostil entre os atendidos.  

Um outro parceiro que segue contribuindo como “abrigo” para os imigrantes  é o 
Amparo Maternal. Nos anos de 2015 e 2016, quando o fluxo das mulheres grávidas era 
mais intenso, a CASP podia encaminhá-las para aquela organização desde o primeiro 
mês de gestação, sem prazo limite para a estadia. O Amparo Maternal é uma 
organização filantrópica sem fins lucrativos conveniada com a Prefeitura, onde são 
oferecidos todos os serviços de acompanhamento médico, cursos profissionalizantes, 
enxoval, dentre outros:  

É um ambiente muito acolhedor, higiênico e digno para receber as 
mulheres, tanto estrangeiras, quanto brasileiras. As funcionárias são 
amorosas, criam vínculos com as pessoas [Maria do Céu, 2020].  

O Centro de Acolhida Brigadeiro também era um abrigo público que atendia 
mulheres brasileiras e imigrantes, com ou sem filhos, e desenvolvia muitos projetos 
para fomentar a autonomia e integração das moradoras.  

Atualmente, a CASP só consegue encaminhar pessoas para os seus parceiros, 
sendo eles o Terra Nova, o Amparo Maternal, a Casa do Migrante e a Casa das 
Mulheres (Associação Palotina). Após a criação do CRAI, o trabalho das assistentes 
sociais ficou mais equilibrado, tendo em vista que chegavam a fazer mais de 100 
atendimentos por dia.  Por estar vinculado ao serviço público, o CRAI se responsabiliza 

 A Casa de Acolhida da Associação Palotina efetivou uma parceria com a Secretaria Municipal de 4

Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo (SMADS) em 2015 (CAEMI 
PALOTINAS, 2021); já a Casa do Migrante segue sem associação com a rede pública.
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pelos encaminhamentos aos abrigos da Prefeitura e que não permitem a solicitação das 
vagas por meio da CASP, como, por exemplo, o Centro de Acolhida do Pari, que atende 
tanto homens quanto mulheres, e apenas imigrantes. Contudo, apesar de esse centro ser 
grande e bem dividido, Vânia Moussa relata que recebe muitas reclamações do lugar no 
que se refere à higiene, ao tratamento dos funcionários e à existência de rivalidades 
entre as diversas nacionalidades abrigadas.  

 No cotidiano do trabalho do Setor de Assistência Social do SAOR/CASP, a falta 
de moradia segue como uma questão, embora atualmente existam os centros de acolhida 
particulares e públicos disponíveis especificamente para essa população. As assistentes 
sociais relatam que as vagas são insuficientes para suprir a demanda; cada abrigo possui 
um tempo limite de estadia, que muitas vezes não é o bastante para que o imigrante 
desenvolva sua autonomia e possa sair dali com condições de viver sozinho e com 
dignidade; não há acessibilidade, a maioria dos locais têm escadas e não está preparada 
para receber pessoas idosas ou com a mobilidade reduzida.  

 Nesse cenário, muitos imigrantes recorrem ao aluguel como alternativa aos 
abrigos, principalmente as famílias, que não querem se separar. Porém, segundo Maria 
do Céu, o pagamento de aluguel é praticamente impossível, considerando o seu valor 
alto e a instabilidade característica das pessoas que estão em situação de refúgio. O 
Setor de Assistência Social recebe constantemente pedidos de auxílio financeiro para 
evitar o despejo, arcar com as contas de luz e água, dentre outros gastos. Muitos moram 
em ocupações irregulares ou em pequenos cômodos compartilhados entre muitas 
pessoas, e ainda assim preferem essa situação ao acolhimento em abrigos.  

Considerações finais 
Diante do exposto, é possível tirar algumas conclusões. Pode-se notar que, já na 

criação dos abrigos, há questões que merecem ser pontuadas. Uma delas é a 
centralidade que o diálogo com a sociedade civil teve em tal processo. Soma-se a isso a 
preocupação de, para além do abrigo, disponibilizar assistência psicológica e 
oportunidades de formação profissional, entre outros serviços. Assim, partindo da 
definição de políticas públicas em direitos humanos tratada na primeira seção, essa 
iniciativa parece bastante promissora.  

Além disso, é preciso reconhecer o impacto que a criação de abrigos para 
imigrantes em São Paulo teve no atendimento da Assistência Social do SAOR/CASP. A 
existência prévia desses abrigos na cidade se restringia a ações de parcelas da sociedade 
civil. Desse modo, talvez se possa pensar que o fato de tê-los enquanto políticas 
públicas tenha sido o diferencial dos novos abrigos que foram criados: não só houve um 
aumento considerável do número de vagas direcionadas a migrantes e pessoas em 
situação de refúgio, como também a criação do CRAI. Isto foi fundamental para o 
trabalho do Setor de Assistência Social, dado que o CRAI age como ponte entre a CASP 
e o serviço público. Dito de outra forma, além de direcionar os recursos financeiros, o 
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Estado tem também uma melhor infraestrutura, a qual lhe possibilita articular uma rede 
coesa de serviços para atender as populações imigrantes, algo que ONGs e organizações 
filantrópicas muitas vezes não conseguem fazer. 

Dessa maneira, a melhora na questão da moradia experimentada pelas assistentes 
sociais da CASP indica a importância de o Estado se encarregar da criação e 
manutenção de políticas públicas como a dos abrigos para imigrantes. Apesar disso, é 
necessário ressaltar que a territorialização e a divisão entre órgãos estatais e municipais 
torna a operacionalização do acesso à moradia muito burocrático e moroso. As 
assistentes sociais mencionaram que o CRAI, por exemplo, por estar referenciado no 
Centro de São Paulo, não pode fazer encaminhamentos para o Amparo Maternal. 
Portanto, quando necessário, o contato deve ser feito exclusivamente pelo CREAS Vila 
Mariana, ou pela CASP, parceira da instituição.  

Dando centralidade à elaboração de boas políticas públicas para um bom 
atendimento, também se pode pensar no apelo feito pelas funcionárias entrevistadas: 
elas ressaltam que seu trabalho não pode substituir o papel do Estado no 
desenvolvimento de políticas públicas para imigrantes. Entretanto, isso tem acontecido, 
pelo menos parcialmente, com a concessão do CBI (acrônimo de Cash-Based 
Intervention). O CBI é um programa de apoio financeiro do ACNUR, que, na cidade de 
São Paulo, é distribuído por intermédio da CASP. Inicialmente pensado como um 
auxílio emergencial, não é raro que os assistidos da CASP se refiram a ele como “bolsa 
aluguel”. Em outras palavras, há uma demanda constante por assistência financeira e a 
sua justificativa muitas vezes se dá em termos relativos à questão de moradia. Assim, é 
importante levantar a questão: estariam os abrigos conseguindo atingir o seu público-
alvo?   

Uma hipótese que pode ser aventada é que, diante das respostas positivas da 
CASP e de outras organizações que atendem populações imigrantes e refugiadas, essas 
demandas não chegam aos órgãos públicos, de forma que nenhuma pressão é feita para 
que sejam devidamente responsabilizados. Parece também haver outro fator que 
contribui para esse quadro: há uma resistência - e por vezes recusa - por parte das 
pessoas atendidas pela CASP a abrigos. A recusa, muitas vezes, se dá sob a justificativa 
de experiências prévias muito negativas, como a disseminação de doenças, choques 
culturais, xenofobia, discriminação, exposição a drogas, ausência de acessibilidade, 
entre outros agravantes.  

Outro fator de resistência à ida para abrigos é a falta de lugares que atendam 
famílias: muitas famílias acabam sendo separadas caso optem por um abrigo, devido à 
divisão de quartos por gênero. Em alguns casos, sequer é possível encontrar vagas para 
toda a família em um mesmo abrigo. Por isso, é fundamental a criação de abrigos para 
famílias migrantes, tal como a Casa de Passagem Terra Nova e o projeto Pana 
(estabelecido entre 2018 e 2019 e retomado em 2020), que recebe famílias venezuelanas 
e lhes disponibiliza casas mobiliadas, com conforto e segurança. As famílias não 
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precisam ser separadas, depois de passar por situações de extrema violência que as 
fizeram sair de seu país.  

Essa divisão por gênero também tem sido um entrave para o acolhimento da 
população LGBTQIA+. Os homens trans, principalmente, não se sentem seguros entre 
os homens cis, em razão do preconceito e violência externada por eles. Para as mulheres 
trans e travestis, existe a Casa Florescer, a Casa Um e a Casa da Mulheres, dentre 
outras, que atendem tanto brasileiras quanto imigrantes, mas não há nenhum exclusivo 
para a população LBTQIA+ imigrante. 

Para além de questionar se os abrigos estão atingindo o seu público-alvo, parece 
ser importante também questionar a própria definição do público-alvo. Os abrigos são 
voltados apenas para recém-chegados e costumam ter um tempo máximo de estadia. 
Assim, muitos que perderam o emprego, ou ainda não têm condições de se sustentarem 
no momento do limite de estadia, acabam nas ruas ou nos abrigos públicos que atendem 
brasileiros. Se os imigrantes e as pessoas em situação de refúgio costumam estar mais 
expostas a instabilidades de emprego - como já foi mencionado anteriormente - cabe a 
pergunta: será que abrigos que visem a atender apenas os recém-chegados são 
suficientes para cumprir com as demandas dessas populações? 

Dessa forma, fica patente que, se por um lado a criação dos abrigos foi um avanço 
no quadro da acolhida de imigrantes, por outro ainda restam muitas dificuldades a 
serem superadas. Além disso, restam muitas vozes a serem ouvidas. Mesmo assim, com 
base na análise empreendida neste artigo, pode-se apontar para a importância da 
humanização e preparo dos funcionários dos centros de acolhimento, assim como da 
destinação de mais recursos e investimentos do Estado no desenvolvimento de projetos 
que contemplem as necessidades dessa população. Assim, os abrigos podem cumprir 
sua função como mecanismo de transição para a estabilidade e autonomia do indivíduo, 
e não como um destino final permanente.   
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	Abrigos para Imigrantes na Cidade de São Paulo: Avanços e Desafios
	Introdução
	O presente artigo se propõe a discutir como a criação de políticas públicas afeta a vida de pessoas que migram de outros países para o Brasil e passam a viver na cidade de São Paulo. Mais especificamente, debruça-se sobre a questão de como os centros de acolhida - tanto os que foram criados especialmente para populações imigrantes, quanto os que também atendem brasileiros - ajudam a mitigar o problema da moradia entre imigrantes. A questão, portanto, traz à tona uma outra pergunta subjacente: por que falar de abrigos específicos para imigrantes?
	Para respondê-las, foi feita uma pesquisa documental acerca de quais são os centros de acolhida existentes na cidade de São Paulo, como se deu sua criação e quais serviços são disponibilizados. A isso se conjugou uma entrevista com as assistentes sociais do Serviço de Acolhida e Orientação para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo (“SAOR/CASP” ou “CASP") sobre o cotidiano do atendimento e a importância desses abrigos para o trabalho por elas realizado. Desse modo, fica patente o caráter ensaístico que este artigo assume: mais do que responder de forma definitiva as questões acima, procura-se trazer à luz novos questionamentos, no intuito de que contribuam para a discussão em voga.
	O resultado alcançado é, assim, uma reflexão em três tópicos. O primeiro deles consiste em uma breve contextualização teórica do tema, na qual se debate qual conceito de políticas públicas está sendo mobilizado. O segundo expõe um panorama sobre a questão da imigração na cidade de São Paulo e as políticas públicas que foram elaboradas para atender demandas dessa população; aqui, o foco é entender o processo que levou à criação dos centros de acolhida específicos para imigrantes, assim como identificá-los. Por fim, é feita uma avaliação sobre como a criação de tais abrigos impacta o trabalho do Setor de Assistência Social do SAOR/CASP.
	1. Os abrigos em contexto: políticas públicas e direitos humanos
	Primeiramente, é importante esclarecer quais são os pressupostos desta discussão. Dado que o debate acerca de políticas públicas é muito amplo e que esse conceito pode abarcar várias concepções diferentes, vale pontuar que, neste artigo, as políticas públicas serão compreendidas no âmbito do debate sobre direitos humanos.
	Em seu artigo Políticas Públicas na Perspectiva dos Direitos Humanos: Um Campo em Construção, Delaplace e Vázquez explicam que, durante a década de 1990, houve um alinhamento entre a ideia de políticas públicas - as quais tinham por finalidade última dar racionalidade às ações governamentais de modo a atingir a sua máxima eficiência - e a noção neoliberal de que a máxima eficiência seria alcançada pela competição mercadológica. Dessa forma, não haveria problemas com a privatização de serviços essenciais, desde que o Estado estabelecesse parâmetros para garantir a sua qualidade. Os resultados dessa conjunção, no entanto, teriam sido bastante negativos, de modo que os autores se perguntam: é possível se ater às concepções de gestão pública que priorizam a eficiência sem com isso se comprometer com reformas neoliberais? Por julgarem ser necessário tentá-lo, eles propõem a seguinte abordagem do problema:
	O principal objetivo das PP (Políticas Públicas) é o de dar racionalidade ao uso de recursos escassos para cumprir as atividades estatais em cada uma das partes que integram seu ciclo de vida. Parece não importar o que o Estado tiver de fazer, o que interessa é que o faça bem, de forma eficiente. Estes são princípios de forma, mas nada nos dizem sobre quais são as atividades que correspondem ao Estado, quais delas devem ser deixadas nas mãos do mercado e quais são os valores substanciais que devem ser realizados através da atividade estatal. [DELAPLACE, VÁZQUEZ, p. 40, 2011]
	Dessa forma, ao se definir as políticas públicas por seu caráter formal, ainda fica em aberto a questão de qual deve ser o seu conteúdo. Para os autores, as políticas públicas devem ser postas em uma perspectiva de direitos humanos, a qual dá centralidade para o empoderamento das pessoas e o cumprimento de padrões internacionais em matéria de direitos humanos, tendo a dignidade humana como fim último.
	Partindo dessa perspectiva, podemos compreender os centros de acolhimento temporário para imigrantes como potenciais instrumentos de efetivação dos direitos humanos. A questão que surge, então, é a seguinte: esses centros cumprem de fato o seu papel? Se sim, como o fazem? Voltando ao texto de Delaplace e Vázquez, veremos que eles apontam que o empoderamento das pessoas se dá pela constituição do sujeito de direito. Para tanto, uma das vias é o reconhecimento do direito, o qual pressupõe a identificação do núcleo e dos extremos do direito. Com essa identificação, seria possível determinar o cumprimento progressivo do direito através de políticas públicas (VÁZQUEZ, DELAPLACE, 2011).
	Tendo esclarecido qual concepção de políticas públicas estamos mobilizando, propomos pensar os centros de acolhimento a partir do direito à cidade. Mas o que é o direito à cidade? Amanajás e Klug o definem da seguinte forma:
	O direito à cidade é um direito difuso e coletivo, de natureza indivisível, de que são titulares todos os habitantes da cidade, das gerações presentes e futuras. Direito de habitar, usar e participar da produção de cidades justas, inclusivas, democráticas e sustentáveis [AMANAJÁS, KLUG, 2018].
	Tratando-se das populações de refugiados e migrantes, o direito à cidade toma contornos específicos; em parte, devido à situação de vulnerabilidade em que essas populações se encontram. Muitos dos migrantes e refugiados que chegam ao Brasil têm por destino final os grandes centros urbanos, onde ficam circunscritos a trabalhos de pouco prestígio social ou ao mercado informal - ainda que parte significativa dessas pessoas tenha alto nível de formação escolar e profissional. Os motivos pelos quais isso acontece podem ser vários, mas, independente de quais sejam, isso os coloca em posições de pouca segurança financeira (AMANAJÁS, KLUG, 2018; ANGÉLICO, POKER, 2017).
	Na cidade de São Paulo, a especulação imobiliária aumenta o custo da moradia e, consequentemente, coloca parcela considerável de sua população em situação de rua ou em moradias irregulares (sejam as ocupações, sejam as favelas). Assim, qual nível de qualidade de vida  os migrantes e refugiados que aqui chegam conseguem estabelecer? Além disso, pode-se perguntar como suas culturas são recebidas na cidade: suas manifestações culturais e religiosas são respeitadas? Há espaços em que podem ser exercidas? Essas populações possuem de fato o direito de participar da produção da cidade, ou suas tradições ficam restritas à esfera da vida privada?
	Voltamos, dessa forma, à nossa questão: como os centros de acolhimento efetivam direitos? Para começar, queremos destacar a importância de haver políticas públicas pensadas para migrantes estrangeiros. Isso porque a migração internacional evidencia a dificuldade existente no mundo globalizado de se estabelecer uma cidadania universal, que não seja pautada na nacionalidade. Por mais que os fluxos migratórios estejam se intensificando, diversos países estão limitando cada vez mais os direitos de migrantes e refugiados (ANGÉLICO, POKER, 2017). A criação dos centros de acolhimento vai na contracorrente dessa tendência e isso não é coisa pouca, ainda mais pensando-se que até 2017 estava em vigência no Brasil o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980), formulado durante a ditadura militar e fundado nas concepções de segurança nacional e proteção do trabalhador nacional (ANGÉLICO, POKER, 2017).
	Não resta dúvida de que há mérito na iniciativa da criação de abrigos. Entretanto, não se pode deixar que a análise dessa política pública esteja contida em tal constatação, da mesma forma que não se pode pretender esgotar essas questões em uma análise puramente teórica. Isso porque há um lado muito prático dessa questão que não pode ser abordado por esse tipo de análise: como os centros de acolhida funcionam na prática? Como vieram a existir? Como impactam de fato a vida das populações de imigrantes e refugiados que visam a atender?
	Em suma, é preciso complementar esse sobrevôo teórico com uma análise “de carne e osso”. É esse caráter prático que será enfocado nas próximas duas seções; da moldura teórica aqui brevemente redigida, pode-se tirar algumas orientações para a reflexão. Dado que se parte do pressuposto de que a importância do centros de acolhida está ligada ao papel que eles desempenham na efetivação dos direitos humanos, a questão da dignidade humana ganha centralidade: os abrigos contribuem para a garantia de uma vida digna de forma mais ampla ou eles lidam com a questão da moradia como um problema isolado?
	2. Políticas públicas: quais são as específicas para atender imigrantes?
	A presença imigrante foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento da cidade de São Paulo como maior metrópole do país (RATHSAM, 2020). Com a abolição da escravatura em 1888, a imigração foi fomentada para suprir a mão de obra livre nas lavouras cafeeiras, atraindo italianos, portugueses e espanhóis em massa no final do século XIX. Após a Primeira Guerra Mundial, a imigração se diversifica com a chegada de alemães, sírios, japoneses, austríacos, dentre outras nacionalidades (SÃO PAULO, 2019). As influências dos imigrantes na sociedade paulista também podem ser verificadas na linguagem, nos hábitos, na cultura e religião que se mantêm até a contemporaneidade (RATHSAM, 2020; SÃO PAULO, 2019).
	Os imigrantes desembarcavam no Porto de Santos e seguiam de trem até a Hospedaria dos Imigrantes, localizada no bairro do Brás, na cidade de São Paulo. A Hospedaria foi construída entre 1886 e 1888 e abrigava os recém-chegados até a regularização de seus contratos de trabalho. Durante um período de 91 anos (1887-1978), a Hospedaria dos Imigrantes recebeu mais de 2,5 milhões de pessoas, de mais de 70 nacionalidades. Contudo, a partir da década de 1930, predominou a entrada de migrantes nacionais, nordestinos em sua maioria (MUSEU DA IMIGRAÇÃO, 2019).
	O gráfico a seguir ilustra o número de pessoas alojadas na Hospedaria dos Imigrantes no período entre 1894 e 1930:
	Fonte: SÃO PAULO. Relatório da Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
	Diante da tendência crescente dos fluxos migratórios internacionais nas últimas décadas, o papel das cidades na governança migratória cresceu significativamente e, nesse cenário, o município de São Paulo se tornou o principal destino dos imigrantes, devido a sua dimensão territorial, relevância política e expressão econômica no continente latino-americano como um todo, sinônimo de oportunidades para aqueles que precisam se deslocar de seus territórios (OIM; SAMPAIO; BARALDI, 2019). De acordo com o Sistema Nacional de Registro de Estrangeiros (SINCRE), o número de imigrantes registrados no município em junho de 2019 era de 361.201, aproximadamente 3% da população total (OIM, 2019).
	A população imigrante está frequentemente em situação de vulnerabilidade, em razão do desconhecimento do idioma local, ausência de redes de conexão, dificuldade de acesso aos serviços públicos e regularização documental. Dessa forma, demanda-se a atuação efetiva do poder público municipal para viabilizar soluções que atendam a todos, independente da nacionalidade ou situação migratória (SAMPAIO; BARALDI, 2019). No entanto, apesar da relevância da migração histórica no processo de formação da cidade de São Paulo, só recentemente políticas públicas específicas para atender essa população passaram a fazer parte da agenda de governança.
	Parte da demora pode ser explicada pela contradição existente na estrutura política baseada na lógica do nacionalismo e da soberania dos Estados, o que acaba impondo desafios às práticas de inclusão, respeito às diferenças, promoção da cidadania universal e o direito à cidade. “[o] direito de ir e vir [...] não implica em uma obrigação de receber (ato jurídico e administrativo que advém da condição de soberania dos Estados.” (SPOLON; SOUZA, 2016). Nesse sentido, poucas cidades assumem a responsabilidade de acolher e se reorganizar para receber os imigrantes e é preciso reconhecer que a cidade de São Paulo se apresenta como uma referência nacional por empreender a primeira experiência de política pública para a população migrante (SAMPAIO; BARALDI, 2019).
	O pioneirismo da capital paulista na gestão e inovação nas políticas para imigrantes se revela na criação da Coordenação de Políticas para Imigrantes (CPMig) em 2013 (art. 242 da Lei Municipal nº 15.764/2013), no âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), que viabilizou a 1ª Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes e resultou na aprovação de 57 propostas articuladas pela participação ativa da sociedade civil (OIM BRASIL, 2019).
	A CPMig encabeçou a implementação da Política Municipal para a População Imigrante da Prefeitura de São Paulo (PMPI), que foi sancionada pela Lei Municipal nº 16.478/2016 e formulada por um comitê intersetorial participativo, composto por 13 membros da administração pública e 13 membros da sociedade civil (OIM, 2019). A lei é pioneira no país, no que se refere à articulação de diretrizes para as políticas públicas migratórias no município, “de forma transversal e sob a ótica do imigrante” (PMSP, 2015). Nesse âmbito, o Conselho Municipal de Imigrantes, criado em 2017, representou a primeira iniciativa de participação social da população imigrante que, juntamente aos representantes do poder público e da sociedade civil (inclusive a CASP), busca participar da formulação, implementação, monitoramento e avaliação da Política Municipal para a População Imigrante (PMSP, 2020; SAMPAIO; BARALDI, 2019).
	A participação ativa dos imigrantes foi viabilizada pela criação da Cadeira de Conselheiro(a) Extraordinário(a) Imigrante do Conselho Participativo Municipal, a qual foi ampliada para todas as 32 subprefeituras da cidade, com número de assentos proporcional à densidade populacional de migrantes na região. Tais espaços de eleição para o Conselho Participativo Municipal representam uma oportunidade de participação política em condições de igualdade com os brasileiros, onde terão suas demandas reconhecidas e respeitadas dentro da dinâmica social local, como estabelece o art. 3º, VIII, da Lei nº 16.478/2016: “[...] participação de imigrantes nas instâncias de gestão participativa, garantindo-lhes o direito de votar e ser votado nos conselhos municipais” (SAMPAIO; BARALDI, p. 26, 2019). Ademais, a ampliação da participação contribui para qualificar as intervenções dos atores sociais envolvidos na causa migratória, que passam a esclarecer e sensibilizar os atores governamentais e a comunidade brasileira no que se refere ao fenômeno migratório e suas especificidades (SAMPAIO; BARALDI, 2019).
	A construção dos centros de acolhida especializados no atendimento de imigrantes foi uma das principais ações da CPMig e recebeu a sua maior destinação orçamentária. A chegada em massa de haitianos, após os desastres naturais de 2010, e de sírios, em decorrência da guerra civil, impeliu a primeira resposta municipal no que tange ao acolhimento dessas pessoas, materializada na criação de um abrigo emergencial para refugiados e solicitantes de refúgio que esteve em funcionamento entre 8 de maio e 28 de agosto de 2014. Em 2015, a chegada de mulheres angolanas grávidas também evidenciou a necessidade de uma política para migrantes que viabilizasse o acolhimento adequado para essa população específica (SAMPAIO; BARALDI, 2019).
	Os primeiros centros de acolhida especializados em atender pessoas migrantes no país totalizam 572 vagas sob a gerência do município (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social). Atualmente, há seis centros de acolhida específicos para imigrantes na cidade de São Paulo.
	O primeiro centro de acolhida para imigrantes na cidade foi instalado em 2014, no bairro da Bela Vista, administrado pelo Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS) e pela CPMig, devido ao apelo social da imigração haitiana na cidade. O Centro de Referência e Acolhida ao Imigrante (CRAI) tem capacidade para atender 110 pessoas e busca oferecer, além de hospedagem e alimentação, serviços psicológicos, jurídicos e de qualificação profissional. Em 2015, foi inaugurada no bairro do Pari a segunda unidade do CRAI, conveniada à Missão Scalabriniana, com 200 vagas mistas (SPOLON; SOUZA, 2016; SEFRAS, 2020).
	Fora do âmbito municipal, há a Casa do Migrante, inaugurada em 1978 e mantida pela Missão Paz, organização sem fins lucrativos, que disponibiliza 110 vagas em alojamentos separados em alas femininas e masculinas. Assim como o CRAI, a Casa do Migrante oferece alimentação, lavanderia, atendimento de saúde, atividades de lazer e encaminhamento para cursos profissionalizantes (SPOLON, SOUZA, 2016; MISSÃO PAZ, 2020). A oferta de serviços especializados para o imigrante é fundamental para promover o acesso a direitos, inclusão social, cultural e econômica dos atendidos. Dessa forma, imigrantes obtêm o devido suporte para se estabilizarem e adquirirem independência, levando-se em consideração a alta rotatividade de pessoas atendidas nos centros (ESTARQUE, 2014).
	Os Conselhos de Políticas Públicas do Município de São Paulo são majoritariamente compostos pela sociedade civil e “detêm competências deliberativas que podem compreender a definição das prioridades da política pública, a alocação de recursos financeiros, e o monitoramento da gestão” (SAMPAIO; BARALDI, p. 16, 2019). A participação de representantes dos mais variados grupos da sociedade civil promove a transparência na tomada de decisão e fortalece a cidadania, por meio da possibilidade de influir em processos políticos (SAMPAIO; BARALDI, 2019).
	A adesão de entidades que apoiam a causa migratória, coletivos de pessoas migrantes, acadêmicos da área, voluntários etc. contribuem para exercer a pressão social necessária à sensibilização de atores governamentais e da comunidade brasileira sobre a situação das pessoas que migram. A CASP é uma das 13 integrantes da sociedade civil no Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População Imigrante, que, junto a outros 13 representantes do poder público municipal, debateu propostas e definiu objetivos e diretrizes baseadas em consultas diretas à população migrante, para a consolidação de uma política de caráter transversal e intersetorial (SAMPAIO; BARALDI, 2019).
	Apesar de a CASP não oferecer serviços de acomodação e alojamento aos solicitantes de refúgio e refugiados em São Paulo, a organização é uma das representantes da sociedade civil com direito à voto no CONARE, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que delibera sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Verifica-se, portanto, a relevância da instituição no que tange à assistência jurídica e social prestada a refugiados, para a consolidação do processo democrático. A atuação em rede para influenciar a formulação, aprovação e execução de políticas públicas junto ao Governo é fortalecida por essa posição favorável diante do CONARE (CLARO, JÚNIOR, 2015).
	A CASP, junto a outras organizações da sociedade civil que atuam na temática de direitos humanos, migração e refúgio, como a Missão Paz, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos e a Conectas Direitos Humanos, dentre outras, realiza acompanhamento legislativo das proposições no Congresso Nacional que afetam a temática (MISSÃO PAZ, 2020). Na fase posterior à elaboração das políticas públicas, a participação ativa da sociedade civil é igualmente importante para a consolidação das políticas migratórias desenvolvidas. Por isso, o atendimento gratuito desempenhado pela CASP em consonância com a Constituição Federal e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil é fundamental para garantir o acesso aos direitos básicos de solicitantes de refúgio e refugiados, como moradia, educação, alimentação e saúde (CLARO, JÚNIOR, 2015).
	3. O atendimento no Serviço de Acolhida e Orientação para Refugiados da CASP
	Após a apresentação das políticas públicas que fomentaram a criação dos abrigos específicos para imigrantes, seria preciso analisar sua efetividade na realidade vivenciada pelos assistidos por essas políticas. Para tanto, necessitaríamos de pesquisas empíricas para avaliar esse impacto e dar voz às partes envolvidas. Entendemos que falar por alguém é uma responsabilidade muito grande que não podemos assumir apenas com base os relatos colhidos em atendimentos realizados na CASP. Por outro lado, consideramos que é imprescindível nos debruçarmos sobre esse aspecto da questão.
	Dessa forma, propomos discutir como nós, enquanto trabalhadoras do setor responsável pelos encaminhamentos para abrigamento de refugiados e solicitantes de refúgio em São Paulo, percebemos os impactos da política pública de abrigamento. Não trataremos dos relatos dos próprios assistidos, apesar de considerarmos serem eles os protagonistas no que se refere às decisões políticas que lhes afetam. Ainda assim, cremos que nossa perspectiva particular sobre o assunto possa contribuir com a discussão.
	Apesar de muito relevante na formulação de políticas públicas para imigrantes, como evidenciado na segunda seção deste artigo, a CASP atende apenas aqueles que estão em situação de refúgio. Desse modo, parte considerável das pessoas atendidas pelos abrigos em questão não corresponde aos critérios para receber atendimento da organização, de maneira que é importante também considerar as demandas específicas dessa parcela da população no desenvolvimento de soluções para as questões de abrigamento na cidade de São Paulo.
	A equipe do Setor de Assistência Social do SAOR/CASP é responsável pelos encaminhamentos referentes ao abrigamento da população atendida. Segundo as assistentes sociais Maria do Céu e Vânia Moussa, que trabalham, respectivamente, desde 2007 e 2008 na organização, a chegada de mulheres angolanas gestantes a São Paulo em 2015 gerou um grande desafio, pois não havia lugares para onde encaminhá-las. Nesse cenário, a sociedade civil foi convocada para uma reunião com a Secretaria Municipal de Assistência Social, na qual a demanda foi apresentada ao poder público, obtendo-se como resultado imediato a criação dos abrigos emergenciais para imigrantes.
	Na época em que as assistentes sociais começaram a trabalhar na CASP, não havia nenhuma iniciativa governamental para acolher imigrantes, então os encaminhamentos eram feitos por meio de contato direto com os abrigos que aceitavam tanto imigrantes quanto brasileiros. Contudo, as vagas se esgotavam muito rapidamente e não se permitia a estadia de famílias, de forma que as assistentes acabavam indicando a Tenda Bela Vista, a qual
	[...] era tida como a última alternativa em razão das péssimas condições de convivência entre brasileiros, usuários de drogas, pessoas que estavam em situação de rua, pessoas com problemas mentais [Maria do Céu, 2020].
	O encaminhamento de imigrantes aos abrigos públicos foi a maneira encontrada de pressionar o poder público por alguma ação, para que essa parcela da população fosse reconhecida e devidamente atendida.
	A Tenda Bela Vista era um espaço de convivência vinculado ao CREAS Bela Vista e as pessoas ficavam esperando por alguma vaga. Muitas vezes recebemos relatos de mulheres com filhos que passavam a noite do lado de fora e retornavam à Caritas para ver se a gente conseguia alguma vaga [Maria do Céu, 2020].
	Segundo Maria do Céu, nos casos mais difíceis, em que os atendidos possuíam alto grau de vulnerabilidade, a organização despendia recursos para abrigá-los em um hotel que estava acostumado a receber os imigrantes encaminhados pela CASP, até que alguma vaga nos abrigos fosse disponibilizada. No que se refere aos centros de acolhida para imigrantes, já existiam a Casa do Migrante e a Casa de Acolhida da Associação Palotina, que atendiam mulheres refugiadas e egressas do sistema penitenciário, mas ambas eram instituições particulares.
	Vagas para homens solteiros eram mais fáceis de obter, mas a parte mais desafiadora do trabalho seguia sendo o atendimento às famílias imigrantes, relatam as assistentes sociais. O Arsenal da Esperança, parceiro da CASP, sempre recebeu imigrantes e também brasileiros, apenas homens, fator que não atenuava o cenário estabelecido para a maioria das mulheres migrantes. Na falta de abrigos específicos para imigrantes, muitas vezes os brasileiros (sendo a maioria) se sentiam superiores às demais nacionalidades e acabavam por criar um ambiente hostil entre os atendidos.
	Um outro parceiro que segue contribuindo como “abrigo” para os imigrantes  é o Amparo Maternal. Nos anos de 2015 e 2016, quando o fluxo das mulheres grávidas era mais intenso, a CASP podia encaminhá-las para aquela organização desde o primeiro mês de gestação, sem prazo limite para a estadia. O Amparo Maternal é uma organização filantrópica sem fins lucrativos conveniada com a Prefeitura, onde são oferecidos todos os serviços de acompanhamento médico, cursos profissionalizantes, enxoval, dentre outros:
	É um ambiente muito acolhedor, higiênico e digno para receber as mulheres, tanto estrangeiras, quanto brasileiras. As funcionárias são amorosas, criam vínculos com as pessoas [Maria do Céu, 2020].
	O Centro de Acolhida Brigadeiro também era um abrigo público que atendia mulheres brasileiras e imigrantes, com ou sem filhos, e desenvolvia muitos projetos para fomentar a autonomia e integração das moradoras.
	Atualmente, a CASP só consegue encaminhar pessoas para os seus parceiros, sendo eles o Terra Nova, o Amparo Maternal, a Casa do Migrante e a Casa das Mulheres (Associação Palotina). Após a criação do CRAI, o trabalho das assistentes sociais ficou mais equilibrado, tendo em vista que chegavam a fazer mais de 100 atendimentos por dia.  Por estar vinculado ao serviço público, o CRAI se responsabiliza pelos encaminhamentos aos abrigos da Prefeitura e que não permitem a solicitação das vagas por meio da CASP, como, por exemplo, o Centro de Acolhida do Pari, que atende tanto homens quanto mulheres, e apenas imigrantes. Contudo, apesar de esse centro ser grande e bem dividido, Vânia Moussa relata que recebe muitas reclamações do lugar no que se refere à higiene, ao tratamento dos funcionários e à existência de rivalidades entre as diversas nacionalidades abrigadas.
	No cotidiano do trabalho do Setor de Assistência Social do SAOR/CASP, a falta de moradia segue como uma questão, embora atualmente existam os centros de acolhida particulares e públicos disponíveis especificamente para essa população. As assistentes sociais relatam que as vagas são insuficientes para suprir a demanda; cada abrigo possui um tempo limite de estadia, que muitas vezes não é o bastante para que o imigrante desenvolva sua autonomia e possa sair dali com condições de viver sozinho e com dignidade; não há acessibilidade, a maioria dos locais têm escadas e não está preparada para receber pessoas idosas ou com a mobilidade reduzida.
	Nesse cenário, muitos imigrantes recorrem ao aluguel como alternativa aos abrigos, principalmente as famílias, que não querem se separar. Porém, segundo Maria do Céu, o pagamento de aluguel é praticamente impossível, considerando o seu valor alto e a instabilidade característica das pessoas que estão em situação de refúgio. O Setor de Assistência Social recebe constantemente pedidos de auxílio financeiro para evitar o despejo, arcar com as contas de luz e água, dentre outros gastos. Muitos moram em ocupações irregulares ou em pequenos cômodos compartilhados entre muitas pessoas, e ainda assim preferem essa situação ao acolhimento em abrigos.
	Considerações finais
	Diante do exposto, é possível tirar algumas conclusões. Pode-se notar que, já na criação dos abrigos, há questões que merecem ser pontuadas. Uma delas é a centralidade que o diálogo com a sociedade civil teve em tal processo. Soma-se a isso a preocupação de, para além do abrigo, disponibilizar assistência psicológica e oportunidades de formação profissional, entre outros serviços. Assim, partindo da definição de políticas públicas em direitos humanos tratada na primeira seção, essa iniciativa parece bastante promissora.
	Além disso, é preciso reconhecer o impacto que a criação de abrigos para imigrantes em São Paulo teve no atendimento da Assistência Social do SAOR/CASP. A existência prévia desses abrigos na cidade se restringia a ações de parcelas da sociedade civil. Desse modo, talvez se possa pensar que o fato de tê-los enquanto políticas públicas tenha sido o diferencial dos novos abrigos que foram criados: não só houve um aumento considerável do número de vagas direcionadas a migrantes e pessoas em situação de refúgio, como também a criação do CRAI. Isto foi fundamental para o trabalho do Setor de Assistência Social, dado que o CRAI age como ponte entre a CASP e o serviço público. Dito de outra forma, além de direcionar os recursos financeiros, o Estado tem também uma melhor infraestrutura, a qual lhe possibilita articular uma rede coesa de serviços para atender as populações imigrantes, algo que ONGs e organizações filantrópicas muitas vezes não conseguem fazer.
	Dessa maneira, a melhora na questão da moradia experimentada pelas assistentes sociais da CASP indica a importância de o Estado se encarregar da criação e manutenção de políticas públicas como a dos abrigos para imigrantes. Apesar disso, é necessário ressaltar que a territorialização e a divisão entre órgãos estatais e municipais torna a operacionalização do acesso à moradia muito burocrático e moroso. As assistentes sociais mencionaram que o CRAI, por exemplo, por estar referenciado no Centro de São Paulo, não pode fazer encaminhamentos para o Amparo Maternal. Portanto, quando necessário, o contato deve ser feito exclusivamente pelo CREAS Vila Mariana, ou pela CASP, parceira da instituição.
	Dando centralidade à elaboração de boas políticas públicas para um bom atendimento, também se pode pensar no apelo feito pelas funcionárias entrevistadas: elas ressaltam que seu trabalho não pode substituir o papel do Estado no desenvolvimento de políticas públicas para imigrantes. Entretanto, isso tem acontecido, pelo menos parcialmente, com a concessão do CBI (acrônimo de Cash-Based Intervention). O CBI é um programa de apoio financeiro do ACNUR, que, na cidade de São Paulo, é distribuído por intermédio da CASP. Inicialmente pensado como um auxílio emergencial, não é raro que os assistidos da CASP se refiram a ele como “bolsa aluguel”. Em outras palavras, há uma demanda constante por assistência financeira e a sua justificativa muitas vezes se dá em termos relativos à questão de moradia. Assim, é importante levantar a questão: estariam os abrigos conseguindo atingir o seu público-alvo?
	Uma hipótese que pode ser aventada é que, diante das respostas positivas da CASP e de outras organizações que atendem populações imigrantes e refugiadas, essas demandas não chegam aos órgãos públicos, de forma que nenhuma pressão é feita para que sejam devidamente responsabilizados. Parece também haver outro fator que contribui para esse quadro: há uma resistência - e por vezes recusa - por parte das pessoas atendidas pela CASP a abrigos. A recusa, muitas vezes, se dá sob a justificativa de experiências prévias muito negativas, como a disseminação de doenças, choques culturais, xenofobia, discriminação, exposição a drogas, ausência de acessibilidade, entre outros agravantes.
	Outro fator de resistência à ida para abrigos é a falta de lugares que atendam famílias: muitas famílias acabam sendo separadas caso optem por um abrigo, devido à divisão de quartos por gênero. Em alguns casos, sequer é possível encontrar vagas para toda a família em um mesmo abrigo. Por isso, é fundamental a criação de abrigos para famílias migrantes, tal como a Casa de Passagem Terra Nova e o projeto Pana (estabelecido entre 2018 e 2019 e retomado em 2020), que recebe famílias venezuelanas e lhes disponibiliza casas mobiliadas, com conforto e segurança. As famílias não precisam ser separadas, depois de passar por situações de extrema violência que as fizeram sair de seu país.
	Essa divisão por gênero também tem sido um entrave para o acolhimento da população LGBTQIA+. Os homens trans, principalmente, não se sentem seguros entre os homens cis, em razão do preconceito e violência externada por eles. Para as mulheres trans e travestis, existe a Casa Florescer, a Casa Um e a Casa da Mulheres, dentre outras, que atendem tanto brasileiras quanto imigrantes, mas não há nenhum exclusivo para a população LBTQIA+ imigrante.
	Para além de questionar se os abrigos estão atingindo o seu público-alvo, parece ser importante também questionar a própria definição do público-alvo. Os abrigos são voltados apenas para recém-chegados e costumam ter um tempo máximo de estadia. Assim, muitos que perderam o emprego, ou ainda não têm condições de se sustentarem no momento do limite de estadia, acabam nas ruas ou nos abrigos públicos que atendem brasileiros. Se os imigrantes e as pessoas em situação de refúgio costumam estar mais expostas a instabilidades de emprego - como já foi mencionado anteriormente - cabe a pergunta: será que abrigos que visem a atender apenas os recém-chegados são suficientes para cumprir com as demandas dessas populações?
	Dessa forma, fica patente que, se por um lado a criação dos abrigos foi um avanço no quadro da acolhida de imigrantes, por outro ainda restam muitas dificuldades a serem superadas. Além disso, restam muitas vozes a serem ouvidas. Mesmo assim, com base na análise empreendida neste artigo, pode-se apontar para a importância da humanização e preparo dos funcionários dos centros de acolhimento, assim como da destinação de mais recursos e investimentos do Estado no desenvolvimento de projetos que contemplem as necessidades dessa população. Assim, os abrigos podem cumprir sua função como mecanismo de transição para a estabilidade e autonomia do indivíduo, e não como um destino final permanente.
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